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Diagnósticos de TDAH e tratamentos medicamentosos para o transtorno 

são cada vez mais frequentes em crianças e adolescentes; com o 

esmaecimento da função da escola e da família, as drogas acabam sendo 

aceitas passivamente por pais e educadores, quando recursos educativos 

poderiam dar conta de grande parte dos casos de alunos irrequietos ou 

desatentos. 
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Uma reportagem publicada na revista Veja, em 2004, exibia um dado 

impressionante: nos Estados Unidos, um terço das crianças em idade escolar 

tomava ritalina e outros remédios à base de metilfenidato. De lá para cá, as 

estatísticas só aumentaram. No Brasil, por exemplo, a produção do fármaco 

quintuplicou nos últimos anos.   

Segundo alguns estudiosos, esse vertiginoso aumento está relacionado à 

divulgação massiva dos conceitos neuropsiquiátricos de déficit de atenção e 

hiperatividade, normalmente  reunidos na sigla TDAH. O medicamento 

existe desde a década de 50, mas essa popularização veio acontecendo 

paralelamente à divulgação do tal transtorno nas mídias e escolas.  Hoje é 

comum a própria criança, para justificar alguma atitude inconveniente, 

afirmar à coordenação da escola: “fiz isso porque tomo ritalina” ou então 

“fiz aquilo porque não tomei meu remédio”. Em algumas escolas privadas de 

São Paulo de cada 30 alunos ( uma sala de aula), cinco ou seis utilizam o 

medicamento, o que ultrapassa o limite de 6% projetado pelos próprios 

estudiosos da área, tendo em vista o universo de crianças em idade escolar. 

Os educadores e pais em geral, diante do discurso médico, têm se mostrado 

passivos, aceitando tanto os diagnósticos como as prescrições sem muito 

questionamento, esquecendo muitas vezes que é possível compreender e 



mesmo lidar com a maioria dos casos de alunos irrequietos, ou até com os 

que não se concentram na aula, utilizando recursos educativos. Essa 

passividade e aceitação podem redundar no que podemos chamar de 

“drogadição autorizada ou consentida”, pois o fármaco, ao se popularizar, 

acaba fugindo ao controle dos especialistas e até mesmo abrindo portas para 

outras drogas. 

O filósofo francês Dany-Robert Dufour, em A arte de reduzir as cabeças, 

afirma que vivemos num tempo em que as questões do dia-a-dia, sobretudo 

as relativas ao comportamento humano, deixaram de representar desafios 

para as nossas reflexões e convivências, pois haverá sempre um especialista 

na mídia pronto para nos dizer o que devemos fazer e o que consumir.  De 

fato, basta ver como se organizam as reportagens de TV: apresentação da 

notícia; entrevista com os envolvidos; opinião e recomendações de um 

especialista; fechamento. Chegamos ao absurdo, por exemplo, de contarmos 

com uma personagem babá-educadora, como a Super Nanny, que grava seus 

programas dentro da casa de pais ou mães supostamente permissivos, para 

ensinar a eles o que fazer com os filhos.  

Do mesmo modo, psiquiatras, psicólogos, fonoaudiólogos e especialistas de 

outras áreas também vão à TV ou à própria escola a fim de ensinar 

professores e pais a lidar com esse ou aquele tipo de comportamento. Há 

aqueles profissionais do tipo “conselheiro” ou “autoajuda”, que hoje cobram 

altas somas por uma palestra em escolas privadas e não fazem mais do que 

apresentar à plateia algumas alegorias (sempre divertidas)e alguns conselhos 

genéricos a pais e professores. Parece até que o objetivo é fazer pai e 

professores curtirem a palestra, a dinâmica, e saírem satisfeito, enquanto as 

crianças continuam nas mãos dos receitadores. 

 

 

Família tranquilizada 



Se o filósofo francês Michel Foucault (1926-1984), autor de A ordem do 

Discurso, estivesse vivo, interpretaria a situação como uma contenda 

discursiva entre sociedades de discursos, com amplas vantagens para o 

discurso proveniente das ciências médicas. Se por um lado essas 

organizações médicas robusteceram seus discursos no campo do 

comportamento humano, a educação e a função paterna parecem ter 

experimentado uma curva contrária, deixando de ter o valor de outrora.  

Boa parte dos pais assume com muita facilidade o “não sei o que fazer com 

meu filho” e deixa claro que eles não teriam nem tempo nem paciência para 

educá-lo ou compreendê-lo – diante desse desamparo, a criança é entregue a 

especialistas. Nas classes médias e altas, o pagamento dos honorários desses 

profissionais funciona como uma espécie de tranquilizante para a família; as 

questões cruciais ligadas aos relacionamentos familiares nem sequer são 

tocadas. Com o especialista segurando os males com medicação e terapias, a 

relação entre escola e família se torna aparentemente mais calma, pois deste 

modo exige-se pouco da família. 

Nas escolas, os educadores fazem o mesmo. São raros os casos de 

instituições escolares que conseguem elaborar diagnósticos das várias 

posições subjetivas possíveis deste ou daquele aluno. Se a criança ou 

adolescente não se comporta devidamente, tem dificuldade de se ligar na 

aula, se apresenta algum problema de escrita ou mesmo de fala, a equipe 

educacional tende a delegar a responsabilidade a outros profissionais: “são 

casos de indicação”, dizem. Mas não conseguem dizer até onde vão os 

limites e quais são os recursos de que dispõem para esse diagnóstico. Na 

maioria dos casos, é o “achismo” que prevalece e, infelizmente, boa parte 

dos diagnósticos dos especialistas transforma comportamentos e outras 

dificuldades escolares em patologias.   

Algumas perguntas são cruciais ao educador, sobretudo a orientadores e 

coordenadores pedagógicos: que tipo de diagnóstico você sabe fazer?  Na 



sua escola tem algum profissional capaz de diagnosticar alunos com 

problemas de fala e de escrita? Existem diagnósticos que tracem perfis dos 

alunos indisciplinados e desatentos? Como se faz para compreender a 

dinâmica de relacionamentos daquela sala de aula insuportável para os 

professores? A equipe organiza-se em função das demandas emergentes ou 

apenas se filia à tradicional estrutura escolar? Enfim, os educadores possuem 

técnicas para lidar com a heterogeneidade ou, seguindo o que sempre ditou a 

tradição, tornam tudo e todos homogêneos? 

  

Discurso novo, escola antiga 

 

Nas últimas décadas do século XX, o discurso educacional se esmerou em 

criticar o poder do professor e da escola. Discursivamente, o aluno passou a 

ser o centro do processo e muitos dos recursos e poderes tradicionais da 

escola e do professor foram destituídos. Até mesmo o ato de ensinar passou 

a ser questionado: “O professor não ensina, apenas facilita as condições.”  

Nas escolas públicas adotou-se o regime de ciclos com o objetivo de conter 

as reprovações e manter a criança ou adolescente na escola. Na rede 

privada, a retenção do aluno na série também passou a ser questionada e 

quase sempre decidida pelo conselho, e não mais por este ou aquele 

professor. 

Essas transformações, contudo, foram importantes. O ensino de fato era (e 

em muitas escolas ainda é) excessivamente autoritário e repressivo. O que é 

questionável é o fato de que as técnicas de ensino, as metodologias e a 

própria organização escolar não acompanharam essas mudanças. A escola 

continua escorando seu cotidiano na figura do professor isolado na sala de 

aula com seus trinta ou quarenta alunos. Se de um lado o aluno ganhou 

alguma liberdade, se sua voz já não é tão calada como antes, se já não está 

mais sob o poder deste ou daquele professor enfezado; de outro, suas 



singularidades, seus problemas específicos e suas manifestações subjetivas 

permanecem sob o signo da homogeneização proveniente da velha relação 

educativa. 

São raros os profissionais que, diante de uma manifestação singular que 

destoe do trato geral, tenham formação, tempo e condições objetivas para 

considerar e avaliar o caso devidamente.  Muitas vezes, as escolas não 

conseguem sequer enxergar as continuidades e rupturas de cada programa 

de ensino. Tudo ainda se concentra nas mãos do professor, que entende 

essa delegação como “autonomia”. Não é raro, por exemplo, acontecer de 

uma criança com bom desempenho nas séries iniciais vir a sofrer uma 

abrupta queda em seu rendimento diante da mudança de ciclo – talvez não 

seja por acaso que boa parte das que tomam ritalina e fazem suas terapias 

tenham 10 ou 11 anos de idade.  

As passagens de ciclo, por exemplo, do ensino infantil para o fundamental I e 

deste para o fundamental II, em geral não recebem a devida atenção, e as 

crianças acabam ficando à mercê das singularidades dos professores. Se, por 

exemplo, no ensino infantil a agitação física, o corpo livre e as brincadeiras 

faziam parte do programa, na primeira série do fundamental o aluno terá de 

sentar e se concentrar, o que obviamente, gera dificuldades. Se na quarta série 

(atual quinto ano) a criança contava com certa tutela para organizar sua vida 

escolar, na quinta (sexto ano), ela passa a “ganhar autonomia total”, ou seja, cai 

no caleidoscópio das sete ou oito disciplinas.  

Se a família não se predispõe a uma atenção significativa à vida escolar da 

criança (o que, infelizmente, acontece em muitos casos), um ou mais 

especialistas serão acionados. É o que normalmente acontece quando surge, por 

exemplo, na primeira série, um aluno que não presta atenção em nada, nem nas 

histórias que a professora conta, não pára sentado em seu lugar, agita-se o tempo 

todo e perturba a ordem geral da classe, ou seja, o tal aluno com “características 

de TDAH”. Minha experiência mostra que, em cada sala de 30 alunos, teremos 



sempre no mínimo quatro ou cinco nessa situação, seja na rede pública ou nas 

escolas privadas. Rastreando os casos em suas raízes (a família e o programa 

escolar anterior) com certeza, descobriremos as origens desse comportamento e, 

com um pouco de técnica e ética, poderemos depurar as melhores estratégias de 

ensino para alunos como estes. Como isso se repete ao longo dos anos, muito 

provavelmente os educadores poderiam refinar suas estratégias e até mesmo 

armar esquemas preventivos.  

 

A Palavra como remédio 

 

Costumo dizer que a palavra é que segura a agitação infantil: desde o “não” 

bem posto pelos pais até as histórias e brincadeiras de que famílias e 

educadores atenciosos sabem fazer bom uso. Não há “TDAH” que não 

sucumba diante de um bom contador de história ou de um pai ou professor 

brincalhão que reconhecem a importância da relação entre corpo e 

palavra na primeira infância. Por mais que a genética da criança seja 

caprichosa ao conceder-lhe funções cerebrais mais exaltadas, se o seu 

corpo for recoberto e bem mapeado simbolicamente, a agitação e a atenção 

com certeza irão se reposicionar no campo discursivo da ficção, das artes, 

dos esportes e das brincadeiras produtivas.   

Quem trabalha com crianças de nível socioeconômico e cultural mais baixo, nas 

escolas da periferia dos grandes centros, e tem por missão ensinar leitura e 

escrita a esses alunos que não param um minuto, que além das dificuldades de 

atenção, costumam ser agressivos – agridem-se por motivos banais sem se 

importar se estão ou não na presença do professor ou de outra autoridade – sabe 

muito bem que a única via possível é o poder de encantamento das artes e dos 

esportes (Ortega e Gasset,  1993), no leque que vai do desenho à literatura. Se o 

profissional for atento perceberá a importância das narrativas, da relação entre 

palavra e corpo e, aos poucos, vai se dando conta da posição subjetiva de cada 



integrante da equipe educacional nas relações com essas crianças. Não é difícil 

perceber como elas transferem ao professor  boa parte de suas emoções, boas ou 

ruins.  Como na periferia não dá para “fazer indicação” nem prescrever remédio 

(apesar de que em alguns postos de saúde já se receitam ritalinas), só resta à 

equipe se reunir, estudar as singularidades e encontrar estratégias tanto 

individuais como coletivas. Penso que aí, nas condições mais adversas de ensino 

e educação, em que só se pode contar com o poder do logus, da palavra, esteja 

se gestando um corpo de conhecimentos que as escolas talvez possam 

aproveitar, pois a educação em ambientes complexos é obrigada a romper com 

os modelos tradicionais. 

  

Modelo preventivo 

 

As escolas privadas e mesmo as públicas podem conceber um modelo de ensino 

que tome como ponto de partida a evidência de que nas séries iniciais e no 

ensino infantil haverá sempre certo percentual de alunos que demandam uma 

atenção diferenciada. Para isso é preciso levar em conta algumas hipóteses 

gerais. Por exemplo, que a energia da criança tem dois caminhos, um que vai 

para o corpo e outro para a expressão (oral, escrita e outras, entendendo aqui 

também a recepção; por exemplo, ouvir, sentir). Além disso, as crianças de hoje 

nem sempre contam com um estofo de linguagem suficiente para dar conta da 

agitação corporal (muitas delas podem chegar a escola, por exemplo, sem saber 

ouvir atentamente uma história e dela participar). Portanto, é condição 

fundamental diagnosticar a bagagem linguageira da criança (ela sabe ouvir 

história? Sabe recontá-las? Consegue reter uma parlenda ou outro texto oral na 

memória? Gosta de brincar com palavras? Se consegue, em brincadeiras, ajustar 

movimentos corporais a versos ritmados?  Como se dá sua relação com o 

universo gráfico (o modo como maneja livros, cadernos e outros materiais 

escolares; seu jeito de desenhar, seus temas preferidos, seus modelos etc.)? 



Não se pode esquecer também que a formação do professor de Educação 

infantil e mesmo dos Pedagogos em geral ainda é muito precária. Portanto, 

o trabalho interdisciplinar  em equipe e a formação contínua passam a ser 

condições indispensáveis ao bom ensino. A indicação de crianças para 

outros profissionais, por sua vez, deve ser limitada, em torno de 6% (isso 

dependerá dos casos de inclusão e outras singularidades de cada escola). O 

importante é desconfiar que algo vai mal quando há muitas crianças 

medicadas e em terapia. 

Outro aspecto que merece atenção é o próprio conceito de “aluno” que, não 

podemos esquecer, não é uma categoria natural; as crianças não nascem 

alunas! Com o tempo, desempenham bem ou mal essa função, ou seja, é 

uma função oscilante – existirão os que já vêm preparados pela família para 

assumir tal papel e aqueles que ainda não cabem dentro dele. 

A equipe de trabalho, por sua vez, sobretudo da Educação Infantil e dos 

primeiros anos do Fundamental I deve reunir várias especialidades. Relegar a 

alfabetização e o ensino da leitura das fases iniciais apenas ao pedagogo é uma 

ação que está dentro de uma perspectiva ideológica, que podemos nomear como 

“reserva de mercado” – há profissionais importantes que poderiam compor uma 

boa equipe para o início da escolarização: linguistas, psicólogos, 

fonoaudiólogos, educadores especialistas, sobretudo os das áres de artes e de 

educação física) 

Por fim, é preciso também levar em conta a hipótese de um conflito de gênero 

com relação aos alunos (sobretudo os meninos) que não se concentram nas 

histórias contadas pelas professoras (em geral, mulheres). Ou seja, elas talvez 

“feminizem” demais a contação, as brincadeiras, os jogos, e o garoto acaba se 

esquivocando, caindo fora desse laço – notem que há um excesso de princesas 

no infantil e nas séries iniciais e um excesso de meninos com TDAH – não 

teríamos aqui mais uma temática para reflexões?  



Esses são alguns pontos dentre tantos que poderiam funcionar como princípios 

para uma boa proposta pedagógica. Uma equipe capaz de diagnosticar e 

acompanhar alunos com dificuldades (em outras palavras, que dê conta da 

heterogeneidade e das diferenças), mesmo que para isso se tenha que repensar o 

modelo tradicional de sala de aula, talvez seja esse um dos caminhos possíveis 

nesse quadro de modernização do discurso escolar. Para reforçar o escopo de 

sua função e de seus argumentos, o educador deve destacar-se do discurso 

médico e assumir diante das famílias – ainda que com muitos conflitos no início 

– uma posição discursiva de autoridade, respaldada em uma ética e uma técnica 

significativas o suficiente para imputar às famílias as responsabilidades que lhes 

são inerentes.  

Em vez de contratar o palestrista sorridente e simpático que faz divertidas 

dinâmicas com as famílias, talvez seja melhor investir na formação da equipe e 

no contato sistemático desta com as famílias, sobretudo com aquelas que 

costumam “abandonar” seus filhos na escola, alegando falta de tempo – cada 

escola terá sempre certo percentual de famílias solicitando atenção a seus 

conflitos.  

Como se admite, até mesmo entre especialistas em TDAH, a medicação não é 

uma solução definitiva nem a única para as crianças inquietas ou desatentas. Por 

isso cabe ao educador, reconhecendo ou não essa nosologia contemporânea, 

levar em conta que a boa educação é uma das vias possíveis, senão a mais 

importante para se lidar com esses conflitos - caso a criança se vicie em boa 

educação, não haverá o menor problema, poderá tomar altas doses  de 

medicações no campo da literatura, da educação física e dos esportes, das 

ciências e das artes. E que venham os efeitos colaterais! 
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[BOXE] 

 EM PROL DAS SINGULARIDADES 

O trabalho em equipe nas fases iniciais de alfabetização é um dos 

caminhos possíveis para acolher a heterogeneidade e resolver questões 

educacionais sem patologizar comportamentos  

 

Em uma pesquisa financiada pela FAPESP, minha equipe da FEUSP 

acompanhou duas séries iniciais de uma escola pública de São Paulo, 

procurando dar conta das diferenças e singularidades (heterogeneidade da 

sala de aula). Baseados em diagnósticos da oralidade dos alunos, 

procurávamos distinguir esse conceito a partir de duas modalidades de uso 

da língua: a fala cotidiana, com sua fragmentação e dependência do 

contexto, e os gêneros de origem oral que as crianças tinham na memória 

(cantigas, parlendas, narrativas etc).  

http://www.scielo.br/


Basicamente, queríamos detectar alunos que, tanto em sala de aula como 

em atendimento individual, não possuíam bom desempenho de memória 

oral. O passo seguinte era cruzar essas informações com outras relativas a 

habilidades de leitura e escrita. Em geral, por trás das dificuldades de 

leitura estavam as orais; no entanto, estas também se mostravam associadas 

ao comportamento do aluno, ao seu modo de se envolver, de prestar 

atenção nas brincadeiras e histórias. 

As crianças cujas atitudes não favoreciam uma atenção mais concentrada 

foram diagnosticadas com mais detalhes e atendidas individualmente por 

um semestre. Duas delas chamaram muito nossa atenção: tratavam-se de 

crianças de rua, cujos pais tinham acabado de perder suas guardas e elas 

tinham sido remetidas a um abrigo. Um dos alunos, menino, irrequieto e 

dispersivo, não sabia nem sequer prestar atenção nas histórias e, quando o 

fazia minimamente, interrompia sempre dizendo se tratar de mentiras 

(parecia não aceitar a ficção). No entanto, acabou se envolvendo com a 

história do “Pequeno Polegar” e se identificando com o protagonista, que 

como ele, fora abandonado pelos pais. A partir daí, sua ligação com 

histórias e livros deu-lhe um outro estatuto: tornou-se aluno de fato, 

embora ainda com reservas de energia para muitas rebeldias e evasões.  

Já o outro caso, uma menina, mostrou-se bem mais complexo e ainda nos 

demanda atendimento (de natureza linguística e literária). No entanto, 

também foram dados passos decisivos: ela aprendeu a prestar atenção nas 

histórias e começou a gostar das letras e da própria posição de aluna, antes 

insuportável. 

Um dos objetivos dessa pesquisa foi analisar a viabilidade do trabalho em 

equipe na fase inicial de alfabetização. A ideia era chegar a um modelo de 

ensino que poria um foco mais intensivo e qualitativo nas séries iniciais, 

com o objetivo de garantir a leitura e o prosseguimento normal de estudos. 

Constatamos que esta é uma das soluções possíveis para se lidar com a 



heterogeneidade e resolver as questões educacionais sem patologizar 

comportamentos e dificuldades das crianças. Claro que para ser 

implementado, o projeto terá que contar com uma política especial, 

disposta a despender mais esforços e verbas na fase inicial de alfabetização 

e a romper com a tradição do modelo “um para trinta” (ou quarenta).  

  

 


